Plán práce školní družiny na rok 2009/2010
Září
Seznámení žáků s řádem ŠD.
Dodržování hygienických pravidel, stravovací návyky a chování ve školní jídelně.
BOZP poučení o bezpečném chování v silničním provozu na vycházkách. Bezpečnost při
sportovních činnostech.
Rekreační a odpočinková činnost.
Seznámení se s novými žáky – pavučina přátelství.
Předčítání krátkých příběhů o dětech.
Přírodovědná činnost
Vycházky do okolí Roštína.
Sběr přírodnin (šípky, kaštany, žaludy, listy)
Pozorování změn v přírodě na podzim, práce na poli, proměny v lese.
Sportovní činnost
Sportování na hřišti a v tělocvičně. Míčové hry, švihadlo.
Esteticko výchovná činnost
Barvy podzimu, malování ovoce, frotáž listů, kouzla s tuží a voskovkou.
Pracovně technická činnost
Výroba zvířátek z kaštanů, žaludů, šišek a jiných přírodnin.
Vystřihování okenní výzdoby s podzimními motivy.
Příprava na vyučování
Čtení a orientace v textu, správná výslovnost, orientace v rozvrhu hodin.
Říct zřetelně a bez zastavení svoji adresu, vysvětlit a popsat cestu do školy.
Les ve škole, škola v lese
Plody lesa: lesní omalovánky.
Co ukrývají plody: klíčení žaludu, kaštanu a bukvice.
Velký příběh malého semínka.

Říjen
BOZP při sportu, ve školní družině a na vycházkách. Upevňování hygienických návyků při
svačinkách a ve školní jídelně.
Rekreační a odpočinková činnost
Poslech dětských písniček a písniček z pohádek.
Četba na pokračování.Pexesový turnaj žáků první a druhé třídy.
Přírodovědná činnost
Vycházky do lesa, poznávání stromů a keřů podle listů, jehličí a plodů.
Sportovní činnost
Zahájení činnosti sportovního kroužku. Základy stolního tenisu. Přehazovaná,
vybíjená.
Esteticko výchovná činnost
Představ kamarádům svou oblíbenou knihu.
Obrázky k četbě.
Pracovně technická činnost
Vystřihování papírových panenek a oblečků.
Obrázky z přírodnin a podzimních listů.
Příprava na vyučování
Pomoc s domácími úkoly.
Správná výslovnost – jazykolamy.
Les ve škole, škola v lese

Výprava za tajemstvím hub: poznej jedlé, nejedlé a jedovaté houby.Houba a strom
ruku v ruce.

Listopad
BOZP dopravní značky, přecházení vozovky mimo přechod.
Zahrát situaci, kdy voláme čísla 150,155,158,112.
Návštěva místní knihovny.
Rekreační a odpočinková činnost
Čtení na pokračování..
Zpívání písniček v lidovém tónu.
Přírodovědná činnost
Přírodovědné vycházky podle počasí, povídání o zvířatech v lese.
Péče o domácí mazlíčky.
Sportovní činnost
Stolní tenis, podání, hra jednotlivců, pravidla hry
Kolektivní míčové hry, florbal.
Esteticko výchovná činnost
Nakreslit své domácí zvířátko.
Nakreslit co děláme ve volném čase.
Pracovně technická činnost
Navlékání jehly, soutěž v navlékání korálků.
Výroba bramborových tiskátek.
Příprava na vyučování
Hra s písmenky, podzimní hádanky, domácí úkoly.
Les ve škole, škola v lese
Lesní čarování:les pod zemí,věk stromů, křížovky, kvízy.

Prosinec
BOZP nebezpečí úrazu při používání zábavné pyrotechniky, možnost vzniku požáru – svíčky,
aroma lampičky, prskavky apod.
Rekreační a odpočinková činnost
Poslech vánočních koled, povídání o vánočních zvycích a tradicích.
Četba pohádek.
Přírodovědná činnost
Pozorování změn v přírodě v zimě, zimní pranostiky.
Vycházky za příznivého počasí. Výprava ke krmelci s kaštany, žaludy, apod.
Sportovní činnost
Zimní sporty podle počasí, sáňkování, bobování.
Stolní tenis, čtyřhra.
Esteticko výchovná činnost
Zdobení vánočního stromečku. Výzdoba školní družiny na vánoce.
Příprava písničky nebo básničky pro Mikuláše.
Příprava vystoupení na vánoční besídku, nácvik vánočních koled.
Pracovně technická činnost
Výroba drobných dárků pod stromeček. Výroba vánoční ozdoby.
Příprava na vyučování
Skládání slov z písmen.
Les ve škole, škola v lese
Přezimování živočichů, rostliny v zimě,zimní krajina.

Leden
BOZP opatrnost při chůzi na náledí, bezpečnost při zimních sportech.
Rekreační a odpočinková činnost
Povídání o prožitých vánočních svátcích. Četba z knih dětí.
Turnaj v dámě.
Přírodovědná činnost
Hledání a určování stop zvířat ve sněhu.
Přezimování zvířat a ptáků ve volné přírodě, krmení a pozorování ptáků.
Sportovní činnost
Zimní sporty podle možnosti počasí – sáňkování, bobování, bruslení .
Sportovní hry v tělocvičně a v sokolovně.
Esteticko výchovná činnost
Povídání o malíři Josefu Ladovi, ukázky z jeho tvorby.
Malování zimních sportů a zimní krajiny.
Pracovně technická činnost
Výroba drobných dárků pro prvňáčky k zápisu.
Výroba krmítka pro ptáky.
Příprava na vyučování
Rozvoj slovní zásoby, vyjádření pantomimou zadaná slova.
Hry na cvičení paměti.
Les ve škole, škola v lese
Lesní patra, potravní řetězec, smyslové vnímání přírody.

Únor
BOZP bezpečné chování ve školní družině i při přesunech do sokolovny a při sportovních
hrách.
Rekreační a odpočinková činnost
Rozhovory s dětmi o tom, proč mají lidé koníčky, využití volného času.
Čtení na pokračování. Hry ve školní družině, skládání puzzle.
Přírodovědná činnost
Pozorování života u krmítka. Vycházka ke krmelci.
Sportovní činnost
Turnaj ve stolním tenise. Sport na sněhu podle počasí.
Relaxační cvičení při hudbě na velkých míčích.
Esteticko výchovná činnost
Výzdoba sokolovny na dětský karneval. Vystřihování výzdoby do oken.
Pracovně technická činnost
Výroba masek na dětský karneval.
Příprava na vyučování
Samostatnost při vypracování domácích úkolů.
Zimní hádanky pro chytré děti.
Les ve škole, škola v lese
Přezimující ptáci. Poznáš nás?

Březen
BOZP bezpečnost při vycházkách, při sportu i ve školní družině.
Chraň sám sebe – pozor na cizí lidi.
Rekreační a odpočinková činnost
Relax při hudbě, volné hraní.
Čtení na pokračování.
Přírodovědná činnost
Pozorování probouzení přírody na jaře, první jarní vycházky do okolí.
Sportovní činnost
Utkání ve florbale.
Stolní tenis – obíhaná.
Esteticko výchovná činnost
Malování obrázků s jarní tematikou. Poznej a namaluj jarní kytky.
Pracovně technická činnost
Hry se stavebnicemi.
Pomoc při úklidu okolí školy.
Příprava na vyučování
Hry na rozvoj paměti.
Orientace v čase. Poznávání hodin.
Les ve škole, škola v lese
Zázraky zrození – vývojová stadia.

Duben
BOZP nebezpečí alkoholu a jiných návykových látek.
Rekreační a odpočinková činnost
Povídání o velikonočních zvycích a tradicích.
Poslech písniček o jaru. Jarní zpívání.
Čtení na pokračování.
Přírodovědná činnost
Změny v přírodě na jaře: první jarní květiny, probouzení živočichů,
Vycházka ke kapličce, úklid okolí.
Sportovní činnost
Sportování venku na hřišti, fotbal, závodivé hry.
Přeskok přes švihadlo, hod kriketovým míčkem.
Esteticko výchovná činnost
Zdobení velikonočních vajíček. Výzdoba školní družiny.
Velikonoční říkanky a krátké básničky.
Pracovně technická činnost
Výroba velikonoční pomlázky a velikonočního věnce.
Příprava na vyučování
Opakování dopravních značek, příprava žáků čtvrté třídy ke zkouškám na dopravní
hřiště.
Les ve škole, škola v lese
Pátrání po stopách kytek – kde kytička začíná a kde končí.
Rostliny v našem jídelníčku.

Květen
BOZP bezpečnost v dopravě. Pohyb chodce v silničním provozu.
Rekreační a odpočinková činnost
Pobyt na zahradě MŠ. Piknik v přírodě.
Volné hraní ve školní družině.
Přírodovědná činnost
Poznávání ovocných stromů podle květů.
Určování rostlin podle atlasu. Poznávání léčivých rostlin.
Sportovní činnost
Příprava na olympiádu malotřídních škol.
Skok do dálky z místa, běh v terénu, hod kriketovým míčkem.
Esteticko výchovná činnost
Malujeme život na louce, pestré barvy jara.
Pracovně technická činnost
Skládání z papíru – ještěrka, motýl, myška, žába, apod.
Příprava na vyučování
Samostatné vypracování domácích úkolů.
Les ve škole, škola v lese
Přirozená obnova lesa – kam se poděla semena? Od semínka ke stromu a zase zpátky.

Červen
BOZP prevence úrazů o prázdninách, nepřeceňování vlastních sil, nebezpečí utonutí.
Debata o šikaně. Chováme se k sobě vždy ohleduplně?
Rekreační a odpočinková činnost
Zpívání při kytaře. Povídání s dětmi o plánech na prázdniny.
Přírodovědná činnost
Lisování lučních květin do herbáře.
Sportovní činnost
Příprava na olympiádu malotřídních škol. Fotbal, vybíjená.
Podle možnosti počasí návštěva koupaliště, plavání a hry ve vodě.
Esteticko výchovná činnost
Malujeme oblíbeného hrdinu z dětských knih nebo filmu.
Pracovně technická činnost
Pomoc při úklidu okolí školy. Úklid školní družiny.
Příprava na vyučování
Didaktické hry na rozvoj slovní zásoby. Cvičení postřehu.
Les ve škole, škola v lese
Ptačí říše v lese. Kdepak asi to své hnízdo mám? Poznáte mne, když se představím?

